
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.485/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 38/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Αποδοχή ένταξης της πράξης  «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» με 
           Κωδικό ΟΠΣ 5050490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
           

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των

θυρών)  η  Οικονομική  Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.

Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.17461/11-092020 πρόσκληση  του

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του

Ν.3852/10.

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας       -  Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος 
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
  O  Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.484/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος, ως, προ ημερήσιας διάταξης
για την τήρηση του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος, την καλύτερη υλοποίηση του έργου
και την ικανοποίηση των αναγκών της υπηρεσίας. Διότι : 
 εάν η αποδοχή ένταξης και η αντίστοιχη δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για
τη  σχετική  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  δεν  είχαν  εισαχθεί  προς  συζήτηση  στην
τρέχουσα  αλλά  σε  επόμενη  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  η  αναμόρφωση
προϋπολογισμού που θα περιελάμβανε τους κωδικούς υποδοχής της χρηματοδότησης του
συγκεκριμένου  έργου,  η  οποία  θα  πρέπει  να  εγκριθεί  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  θα
μετετίθεντο για την επόμενη και όχι την τρέχουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,
καθυστερώντας τις ενέργειες για τη δρομολόγηση της υλοποίησης του έργου με κίνδυνο να
μην  τηρηθεί  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  που  είχε  υποβληθεί  με  την  αίτηση
χρηματοδότησης της πράξης. 
Πολύ περισσότερο που ακολουθεί μια αλληλουχία ενεργειών :

1. Αμέσως μετά την αποδοχή θα ζητηθεί επιπλέον έγκριση από την Αποκεντρωμένη και
τη  Διαχειριστική  στη  συνέχεια.  Άρα  και  από  εκεί  μπορεί  να  υπάρχουν  περαιτέρω
καθυστερήσεις
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2. το έργο αφορά σε προμήθεια που λόγω του προϋπολογισμού,  σύμφωνα με το Ν.
4412/2016,  θα  διεξαχθεί  με  διεθνή  διαγωνισμό,  άρα  υπάρχουν  αυξημένες
πιθανότητες υποβολής ενστάσεων

3. Επιπλέον,  οι  Υπηρεσίες  του  Δήμου  Πρέβεζας  έχουν  μεγάλη  ανάγκη  την  άμεση
υλοποίηση του έργου και το να άμεσα σε λειτουργία τα υπό προμήθεια οχήματα. 

  Ο  Αντιπρόεδρος   εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε  την
εισήγηση του Αυτοτ. Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου
Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Β.Πάνη), που έχει ως εξής: 
 «….Έχοντας υπ' όψη :

4. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-10),  όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

5. Τον  Ν.  4314/2014  για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014-  2020»  (ΦΕΚ  265/Β/23-12-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. το  Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση,  τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. την με αριθμό 52/2019 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου  Πρέβεζας περί έγκρισης της
μελέτης με τίτλο: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
(ΣΒΔΕ)  ΑΔΑ:ΨΙ13ΩΞΧ-ΧΛΔ.

8. την με   αρ. πρωτ. 2188/18-07-2019 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
και τις τροποποιήσεις αυτής .

9. την  με  αριθμό   388/2019  ΑΔΣ  όπου  έχει  εγκριθεί  ομόφωνα  από  το  Δημοτικό
Συμβούλιο η υποβολή πρότασης για την προμήθεια οχημάτων των συγκεκριμένων
προδιαγραφών (ΑΔΑ:ΨΣΧΡΩΞΧ-ΔΜ7).

10. την με αριθμό 767/2019 απόφαση Δημάρχου, με θέμα Σύσταση Ομάδας έργου  για
την  υποβολή  πρότασης στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  081/2019  με  αρμόδιο
Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για το συντονισμό  του  Έργου, τον κ. Κωνσταντίνο Ακρίβη
του Αριστείδη, υπεύθυνη για τη συνολική επίβλεψη, τη θεώρηση των μελετών, τη
σύνταξη  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού,  την  κ.  Κωνσταντίνα  Μωραΐτη  του
Διονυσίου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας,  τον κ.  Κωνσταντίνο Τζόκα του
Σπυρίδωνος  κατηγορίας/κλάδου  ΠΕ  Μηχανολόγων  Μηχανικών  για  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  της  μελέτης  του  έργου,  τον  κ.  Ευάγγελο  Καζούκα  του  Παναγιώτη
κατηγορίας/κλάδου  ΠΕ  Γεωπόνων  προϊσταμένο  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου και την κ. Πρασσά Ιφιγένεια του Κων/νου
ΠΕ  Χημικών  Μηχανικών  προϊσταμένη  τμήματος  Καθαριότητας,  Ανακύκλωσης  και
Διαχείρισης  Οχημάτων,  να  συνεπικουρούν  για  μέρος  των  προδιαγραφών  και  των
καταναλώσεων  των  οχημάτων,  την  κ.  Βαγιούλα  Πάνη   του  Βασιλείου
κατηγορίας/ειδικότητας  ΔΕ  Διοικητικού  για  την  υποβολή  φακέλου,την
παρακολούθηση και την υποβολή των τεχνικών δελτίων του έργου, τον κ. Παναγιώτη
Σταματέλο του Ελευθερίου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού για τις διαδικασίες για
την εκτέλεση της προμήθειας, τον κ. Δημήτριο Κατσικοβόρδο του Ιωάννη κατηγορίας-
κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού    για  το οικονομικό αντικείμενο του έργου,
τον  κ.  Θεμιστοκλή  Νάνο  του  Παναγιώτη  κατηγορίας/κλάδου  ΠΕ  Οικονομικού  –
Λογιστικού ως υπεύθυνο λογαριασμού του έργου 
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11. το  ID 79536 – 24/12/2019 – Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα συνημμένα  έγγραφα του
Δήμου Πρέβεζας ως δικαιούχου προς την ΕΥΔ Ε.Π. «Ήπειρος» για χρηματοδότηση της
πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 

12. το  υπ’  αριθμ.  3638πε/16-06-2020  έγγραφο  σχετικά  με  την  υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων  για  την εξέταση της αίτησης  χρηματοδότησης της εν
λόγω  πράξης  και  το  υπ’  αριθμ.  1530/01-07-2020  απαντητικό  έγγραφο  από  το
Δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

13. την με αριθμό  1530/14-9-2020 ένταξη της Πράξης «Προμήθεια οχημάτων Δήμου
Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ 5050490, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος
«Ήπειρος 2014-2020»,   προϋπολογισμού 1.000.680,00 € -  ποσό στο σύνολό του
επιλέξιμο-  με  χρονοδιάγραμμα  ολοκλήρωσης του  έργου  έως  τις  30/12/2022  και
ανάληψη  νομικής δέσμευσης έως  31/12/2021. 

Η πράξη  τίθεται  προς  εγγραφή  στο  ΠΔΕ για  το  ποσό του   1.000.680,00  € με  κωδικό
εναρίθμου  2020ΕΠ01810027  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου: Ο Δήμος Πρέβεζας είχε υποβάλλει πρόταση για
την προμήθεια νέων αποδοτικότερων οχημάτων με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων προς
αντικατάσταση  των  παλαιών,  όπως  προβλέπεται  στο  εγκεκριμένο  ΣΔΒΕ  (Σχέδιο  Δράσης
Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Πρέβεζας). 
Ειδικότερα, ο Δήμος Πρέβεζας, μέσω του έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.680,00 €,
προτίθεται να προμηθευθεί δέκα (10) οχήματα - τα οποία αποτελούν και τα παραδοτέα του
έργου - και είναι : τρία (3) απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσσας 16 μ3, ένα (1) όχημα
πλύσεως  κάδων  χωρητικότητας  4  μ3,  ένα  (1)  Ανυψωτικό  καλαθοφόρο  όχημα,  δύο  (2)
Φορτηγά οχήματα 4χ4 διπλοκάμπινα, δύο (2) Φορτηγά οχήματα 4χ4 ημικάμπινα και ένα (1)
Ηλεκτρικό  μικρό  απορριμματοφόρο  χωρητικότητας  2,5  μ3,  αντικαθιστώντας  εννέα  (9)
ρυπογόνα οχήματα. 
Με  την  προαναφερθείσα  προμήθεια,  εκτός  της  κάλυψης  αναγκών  του  Δήμου  και  της
εύρυθμης, πιο αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών, επιτυγχάνεται μείωση εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου. Η εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
στους  δείκτες  εκροών  της  πράξης  έχει  ως  τιμή  στόχο  16,9  υπολογιζόμενη  με  μονάδα
μέτρησης τόνους Ισοδύναμου CO2 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

1. την αποδοχή ένταξης της Πράξης «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό
ΟΠΣ 5050490, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ήπειρος  2014-2020»,
προϋπολογισμού 1.000.680,00 €,  συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

2. Άμεσες  ενέργειες  των Υπηρεσιών  για  την  τήρηση των Ειδικών  Όρων όπως αυτές
αναγράφονται  στο  σημείο  7  του  Παραρτήματος  της  Απόφασης  και  αφορά  στις
Υποχρεώσεις του Δικαιούχου:

 Σημειακή τροποποίηση του παραδοτέου 2 «Απογραφή εκπομπών αναφοράς Δήμου
Πρέβεζας»  του  Σχεδίου  Δράσης  για  τη  Βιώσιμη  Ενέργεια,  πριν  το  στάδιο  της
δημοπράτησης,  ώστε  να  αποτυπώνεται  η  κατανάλωση  του  οχήματος  (πλυντήριο
κάδων) με πινακίδα ΚΗΥ 4361. 

 Έγκριση  προμήθειας  των οχημάτων από  το  Τμήμα Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  &  Ν.Π.
Ιωαννίνων  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτ.  Μακεδονίας,  πριν  το
στάδιο της δημοπράτησης. 

 Υποβολή από το Δικαιούχο πιστοποιητικών απόσυρσης των προς αντικατάσταση εννέα
(9) οχημάτων σε πιστοποιημένο φορέα, για την ολοκλήρωση της πράξης. .…».

                             
 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 
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        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
        
 
   1. Εγκρίνει την αποδοχή ένταξης της Πράξης «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» με
κωδικό ΟΠΣ 5050490, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ήπειρος  2014-2020»,
προϋπολογισμού  1.000.680,00  €,  συγχρηματοδοτούμενου  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

   2. Ορίζει:
A)  οι  Υπηρεσίες  του Δήμου  να προβούν στις  άμεσες  ενέργειες  για  την  τήρηση  των

Ειδικών  Όρων  όπως  αυτές  αναγράφονται  στο  σημείο  7  του  Παραρτήματος  της
Απόφασης και αφορά στις Υποχρεώσεις του Δικαιούχου:

 Σημειακή  τροποποίηση του παραδοτέου 2 «Απογραφή εκπομπών αναφοράς Δήμου
Πρέβεζας»  του  Σχεδίου  Δράσης  για  τη  Βιώσιμη  Ενέργεια,  πριν  το  στάδιο  της
δημοπράτησης,  ώστε  να  αποτυπώνεται  η  κατανάλωση  του  οχήματος  (πλυντήριο
κάδων) με πινακίδα ΚΗΥ 4361. 

 Έγκριση  προμήθειας  των  οχημάτων από  το  Τμήμα Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  &  Ν.Π.
Ιωαννίνων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, πριν το στάδιο
της δημοπράτησης. 

 Υποβολή από το Δικαιούχο πιστοποιητικών απόσυρσης των προς αντικατάσταση εννέα
(9) οχημάτων σε πιστοποιημένο φορέα, για την ολοκλήρωση της πράξης.

B)  η Ομάδα Έργου να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή υλοποίηση,
χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του έργου. 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 485/2020.

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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